HѬӞNG DҮN AN TOÀN HÓA CHҨT

CYCLOHEXANE
Phҫn 1 : Thông tin sҧn phҭm
Tên sҧn phҭm: Cyclohexane.
Hӑ hóa hӑc : cyclohydrocarbon.
Mã danh mөc : SLC3520, SLC2305
CAS : 110-82-7
RTECS : GU6300000
TSCA : Cyclohexane.
Tên gӑi khác : hexahydro, hexahydrobenzene, hexamethylene, hexanaphthene.
Tên hóa hӑc : Cyclohexane.
Công thӭc hóa hӑc : C6H12

Phҫn 2 : Thành phҫn
Tên
CAS
% khӕi lѭӧng
Cyclohexane
110-82-7
100
LD50 : 12705 mg/kg (miӋng/chuӝt to); 813mg/kg (da/chuӝt nhҳt); 18000 mg/kg (da/thӓ).

Phҫn 3 : Nhұn biӃt ÿӝ ÿӝc
Ҧnh hѭӣng tӭc thӡi : ít ÿӝc trong trѭӡng hӧp tiӃp xúc vӟi da hay thҭm thҩu qua da, kích ӭng trong
trѭӡng hӧp tiӃp xúc vӟi mҳt, hít hay uӕng phҧi.
Ҧnh hѭӣng lâu dài ÿӃn sӭc khӓe : có thӇ gây ÿӝc ÿӕi vӟi thұn, gan, hӋ tim mҥch và cҧ hӋ thҫn
kinh trung ѭѫng. Sӵ tiӃp xúc thѭӡng xuyên và lâu dài có thӇ gây tәn hҥi ÿӃn thanh quҧn.

Phҫn 4 : BiӋn pháp xӱ lý tҥi chә
Trѭӡng hӧp tiӃp xúc vӟi mҳt : kiӇm tra và rӳa sҥch thӫy tinh thӇ, rӳa ngay lұp tӭc thұt nhiӅu bҵng
nѭӟc sҥch trong ít nhҩt là 15 phút rӗi ÿѭa ÿӃn bӋnh viӋn.
Trѭӡng hӧp tiӃp xúc vӟi da : rӳa ngay vùng tiӃp xúc bҵng thұt nhiӅu nѭӟc, thoa lên vùng da chҩt
làm mát, rӗi ÿѭa ÿӃn bӋnh viӋn. Lѭu ý là quҫn áo bҭn phҧi ÿѭӧc làm sҥch trѭӟc khi mһc lҥi ÿӇ tránh
tiӃp xúc vӟi da. Trѭӡng hӧp nghiêm trӑng phҧi rӳa thұt sҥch vùng da bҵng xà phòng ít nhҩt 15 phút,
bôi lên vùng da thuӕc chӕng khuҭn rӗi ÿѭa ÿӃn bӋnh viӋn.
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Trѭӡng hӧp hít phҧi : di chuyӇn ngay ÿӃn vùng thoáng khí, nӃu nҥn nhân khó thӣ thì tiӃn hành
cho nҥn nhân thӣ bҵng bình oxi, trѭӡng hӧp nҥn nhân ngӯng thӣ phҧi tiӃn hành hô hҩp nhân tҥo,
nhanh chóng ÿѭa nҥn nhân ÿӃn bӋnh viӋn.
Trѭӡng hӧp nghiêm trӑng : di chuyӇn nҥn nhân ÿӃn nѫi an toàn. Nӟi lӓng quҫn áo : cә áo, cravat,
thҳt lѭng,…nӃu nҥn nhân khó thӣ thì tiӃn hành cho thӣ oxi, trѭӡng hӧp ngѭng thӣ thì tiӃn hành hô
hҩp nhân tҥo, nhanh chóng ÿѭa nҥn nhân ÿӃn bӋnh viӋn.
Trѭӡng hӧp nuӕt phҧi : nӃu nҥn nhân không tӵ nôn ra, không cho nҥn nhân uӕng bҩt cӭ gì nӃu
không có sӵ cho phép cӫa nhân viên y tӃ. ChӍ 1 lѭӧng nhӓ hoá chҩt cǊng có thӇ gây nguy hiӇm cho
phәi và ÿӇ lҥi di chӭng. Cҫn nӟi lӓng quҫn áo nҥn nhân và ÿѭa ngay ÿӃn bӋnh viӋn.

Phҫn 5 : Phòng cháy chӳa cháy
Sҧn phҭm dӉ cháy.
NhiӋt ÿӝ tӵ cháy : 245oC (473oF).
ĈiӇm bҳt lӱa : -18oC (-0.4oF).
Giӟi hҥn cháy :  1.3%,  8.4%
Sҧn phҭm cháy : CO, CO2
Cháy khi có mһt cӫa các yӃu tӕ : lӱa hay nhiӋt ÿӝ cao.
Nә nhҽ khi có lӱa hay nhiӋt ÿӝ cao.
Phѭѫng tiӋn phòng cháy chӳa cháy :
Chҩt lӓng dӉ cháy, không tan trong nѭӟc.
Cháy nhӓ : sӱ dөng hóa chҩt khô.
Cháy lӟn : dùng hѫi nѭӟc hay sѭѫng ÿӇ phun.
Ĉһc biӋt lѭu ý : dҥng hѫi có thӇ di chuyӇn khá xa ÿӃn nguӗn lӱa ÿӇ bҳt cháy và dүn lӱa ngѭӧc lҥi.
Dҥng hӛn hӧp nóng cӫa Cyclohexane và dinitrogen tetraoxide có thӇ gây nә.

Phҫn 6 : Xӱ lý sӵ cӕ
Rò rӍ nhӓ : cho hҩp thө vào vұt liӋu khô và cho vào thùng rác phù hӧp.
Rò rӍ lӟn : chҩt lӓng dӉ cháy, không tan trong nѭӟc. Tránh xa nhiӋt ÿӝ, tia lӱa, dӯng ngay sӵ rò rӍ.
Cho hҩp phө lên ÿҩt, cát khô hoһc nhӳng chҩt liӋu không cháy. Không cho nѭӟc vào trong thùng
chӭa. Không chҥm vào nguyên liӋu rò rӍ. Ngăn không cho nѭӟc chҧy vào thùng chӭa, ngăn không
cho chҧy ra sông ngòi hay cӕng rãnh, ÿҳp ÿұp, ÿào rãnh nӃu cҫn. Phҧi thông qua cѫ quan có thҭm
quyӅn khi muӕn vӭt bӓ.

Phҫn 7: Bҧo quҧn
Lѭu ý :
Tránh xa nhiӋt ÿӝ, tia lӱa. Thùng chӭa phҧi ÿѭӧc tiӃp ÿҩt. Không ngӱi hay uӕng phҧi. Trang bӏ ÿӗ
bҧo hӝ cҫn thiӃt. Trong trѭӡng hӧp không thoáng gió thì phҧi có thiӃt bӏ hә trӧ hô hҩp. NӃu uӕng
phҧi thì ÿѭa ngay ÿӃn bӋnh viӋn kèm theo nhãn chai. Tránh tiӃp xúc vӟi da và mҳt. Tránh xa các
chҩt oxi hóa.
Bҧo quҧn : Bҧo quҧn ӣ khu vӵc riêng. Giӳ thùng chӭa luôn mát, thoáng gió. Luôn ÿóng kín thùng
và niêm phong cho tӟi khi sӱ dөng. Tránh tҩt cҧ các nguӗn lӱa.
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Phҫn 8 : An toàn lao ÿӝng
Thӫ thuұt : Tҥo sӵ thông gió hay bҩt kì biӋn pháp nào ÿӇ tҥo sӵ thoáng khí, ÿҧm bҧo nӗng ÿӝ hѫi
trong không khí luôn thҩp hѫn ngѭӥng TLV, ÿҧm bҧo bӗn rӱa mҳt và nhà tҳm luôn hiӋn có.
Bҧo hӝ : găng tay, khҭu trang, áo thí nghiӋm.
Trong trѭӡng hӧp có sӵ rò rӍ lӟn cҫn trang bӏ ÿҫy ÿӫ thiӃt bӏ bҧo hӝ, hӛ trӧ hô hҩp, tránh hít phҧi
sҧn phҭm. Trѭӡng hӧp ÿһc biӋt phҧi tham khҧo ý kiӃn chuyên gia.
Ngѭӥng giӟi hҥn :
TWA: 300 (ppm) theo ACGIH (TLV) [United States].
TWA: 300 (ppm) theo OSHA (PEL) [United States].
TWA: 1050 (mg/m3) theo OSHA (PEL) [United States].
TWA: 100 STEL: 300 (ppm) [United Kingdom (UK)].
TWA: 350 STEL: 1050 (mg/m3) [United Kingdom (UK)].

Phҫn 9 : Tính chҩt lý hóa
Dҥng tӗn tҥi : chҩt lӓng.
Mùi : mùi giӕng chloroform, mùi các dung môi, hѫi ngӑt.
Khӕi lѭӧng phân tӱ : 84.16 g/mol.
Màu : trong suӕt, không màu.
NhiӋt ÿӝ sôi : 80.7oC (177.3oF).
NhiӋt ÿӝ nóng chҧy : 6.47oC (43.6oF).
NhiӋt ÿӝ tӟi hҥn : 280.4oC (536.7oF).
Khӕi lѭӧng riêng : 0.7781 (nѭӟc là 1).
Áp suҩt hѫi : 12.9 kPa (20oC).
TӍ trӑng hѫi : 2.98 (không khí là 1).
Ngѭӥng phát hiӋn mùi : 25 ppm.
Tan trong methanol, không tan trong nѭӟc lҥnh.
Tan trong dҫu tӕt hѫn, log(dҫu/nѭӟc) = 3.4

Phҫn 10 : Ĉӝ bӅn và hoҥt tính
Sҧn phҭm có tính bӅn.
ĈiӅu kiӋn không bӅn : nhiӋt, lӱa và chҩt xung khҳc.
Chҩt xung khҳc : chҩt oxi hóa.
Ăn mòn : không ăn mòn kim loҥi và thӫy tinh.

Phҫn 11 : Ĉӝ ÿӝc
Cách ÿi vào cѫ thӇ : hҩp thө qua da, tiӃp xúc vӟi mҳt, hít hay nuӕt phҧi.
Ĉӕi vӟi ÿӝng vұt : LD50 813 mg/kg (miӋng/chuӝt to).
Ĉӕi vӟi ngѭӡi : gây tәn hҥi gan, thұn, hӋ tim mҥch và hӋ thҫn kinh trung ѭѫng.
LCL : 70000 mg/m3/2 giӡ (hít/chuӝt nhҳt), 89600 mg/m3/1 giӡ (hít/thӓ).
Ĉһc biӋt chúng có thӇ ÿi qua lӟp nhau thai, ÿã ÿѭӧc tìm thҩy trong sӳa mҽ, có thӇ gây ÿӝt biӃn gen.
Ҧnh hѭӣng tӭc thӡi :
Ĉӕi vӟi da : có thӇ gây kích ӭng da hay hҩp thө qua da.
Ĉӕi vӟi mҳt : gây kích ӭng mҳt.
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Trѭӡng hӧp hít phҧi : gây rӕi loҥn hô hҩp (mǊi, cә hӑng). TiӃp xúc ӣ nӗng ÿӝ cao sӁ gây ÿau ÿҫu,
thӣ gҩp. Có thӇ gây tәn hҥi ÿӃn hӋ thҫn kinh trung ѭѫng (hoa mҳt, hôn mê, ÿau ÿҫu, lên cѫn, lҧ
ngѭӡi, mҳt sӵ phӕi hӧp, rung rҭy, mѫ màng, mҩt ý thӭc, thұm chí tӱ vong). Trên nhӳng ÿӝng vұt thí
nghiӋm dѭӡng nhѭ không có ranh giӟi giӳa gây mê và mҩt phҧn xҥ hay chӃt. Bҵng phѭѫng pháp
giҧi phҭu ÿã cho thҩy sӵ tӗn hҥi ÿӕi vӟi phәi, tim, thұn, gan và nҧo khi cho ÿӝng vұt tiӃp xúc vӟi
nӗng ÿӝ cao.
Trѭӡng hӧp nuӕt phҧi : gây rӕi loҥn dҥ dày, tiêu chҧy, gây rӕi loҥn hӋ thҫn kinh trung ѭѫng tѭѫng
tӵ nhѭ trѭӡng hӧp hít phҧi.
Ҧnh hѭӣng lâu dài : sӵ tiӃp xúc thѭӡng xuyên và lâu dài có thӇ gây khô, nӭt nҿ da, tәn hҥi hӋ thҫn
kinh,...

Phҫn 12 : Tác ÿӝng ÿӃn hӋ sinh thái
Sӵ phân hӫy sinh hӑc thѭӡng ÿòi hӓi thӡi gian dài. Sҧn phҭm phân hӫy thѭӡng không ÿӝc

Phҫn 13 : Vұn chuyӇn
DOT : nhóm 3 – chҩt lӓng dӉ cháy.
Cyclohexane UNNA : 1145 PG : II

Phҫn 14 : Ĉánh giá cӫa các tә chӭc khác
WHMIS (Canada) : nhóm 3 – chҩt lӓng dӉ cháy vӟi ÿiӇm bҳt lӱa dѭӟi 37.8oC(100oF).
HMIS (USA)
Ҧnh hѭӣng ÿӃn sӭc khӓe: 1
Khҧ năng cháy : 3
Hoҥt tính : 0
Bҧo hӝ lao ÿӝng : H
NFPA(USA)
Ҧnh hѭӣng ÿӃn sӭc khӓe : 1
Khҧ năng cháy : 3
Hoҥt tính : 0
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